
GRUPY NIEFORMALNE 
to nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować 
działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości 
prawnej. Grupa ta może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację 
projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego. 

GRUPA SAMOPOMOCOWA 
to dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest 
na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. 

MŁODA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA 
to organizacja, która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy 
od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet takiej 
organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

Gdzie szukać informacji i pomocy przy aplikacji wniosku:
Operatorem na obszarze powiatu: 
niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, 
lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego jest:

Lokalny partner 
projektu:

Powiat Niżański

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
Nisko, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko
tel./fax: (15) 841 13 31, e-mail: lgdnisko@wp.pl
www.lgdnisko.pl

Udział w projekcie Akademia Aktywnych Obywateli 
– Podkarpackie Inicjatywy Lokalne umożliwia pozyskanie:
• mikrodotacje od 2 000 zł do 5 000 zł
• wsparcia szkoleniowo - informacyjnegp
• konsultacji indywidualnych na etapie realizacji projektu
Kto może ubiegać się o mikrodotacje?



Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Jak wykorzystać mikrodotację?
Mikrodotacje można przeznaczyć na realizację różnych akcji i inicjatyw 
społecznych np. w obszarze: pomocy społecznej; integracji; promocji 
zdrowia; aktywizacji zawodowej; działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 
kultury i sztuki; ekologii; kultury fizycznej; turystyki; wypoczynku dzieci 
i młodzieży oraz innych sfer pożytku publicznego wymienionych 
w regulaminie konkursu.

Młoda organizacja pozarządowa może również przeznaczyć 
przyznaną dotację na własny rozwój – zakup sprzętu i środków 
umożliwiających działalność organizacji.

Informacje o naborze w 2016 r.
Termin naboru:  29 luty 2016 r.
Czas realizacji projektów: 1 kwiecień 2016 r. – 15 październik 2016 r. 
Forma aplikowania: aktywny formularz PDF
Budżet mikrodotacji w 2016 r.: 500 650,00 zł

Do konkursu jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. 
Osoby tworzące grupę nieformalną bądź reprezentujące młodą organizację 
nie mogą występować w więcej niż jednej inicjatywie.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, grupy i organizacje 
z obszaru województwa podkarpackiego.

Realizowane projekty w ramach mikrodotacji wymagają wkładu własnego 
w wysokości 10% wartości dotacji. Dopuszczalne jest wnoszenie wkładu 
własnego w postaci finansowej i niefinansowej.

Zasady aplikowania i aktualne informacje znajdują 
się na stronie internetowej projektu:

www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl 




